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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ» - ГР. ПАЗАРДЖИК 

 

 

 

          УТВЪРДИЛ: 

ДИРЕКТОР:………………. 

/Д. Кемчева/ 

 

 

ПЛАН 

 

 

 

ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В ОУ «ПРОФ. ИВАН БАТАКЛИЕВ» - ГР. ПАЗАРДЖИК 

 

 

за учебната 2021/2022 година 

 

 

 

 

 

 

Планът е утвърден със заповед  № 1277/14.09.2021г. 
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ОСНОВНА ЦЕЛ: Придобиване на социални, граждански и интеркултурни 

компетентности и компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива 

околна среда. 

ПОДЦЕЛИ: 
1. Изграждане на автономна и активна личност, която да: 

а) отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките 

права;  

б) зачита значимостта на всяка човешка личност, осъзнава и цени своята културна 

идентичност; 

в) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин, като изразява обосновано и критично гражданската си 

позиция; 

г) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

носи отговорност за поведението си; 

д) поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

е) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение; 

 

2.Функциониране на училището като автономна, активна и развиваща се общност, 

която: 

а) възпитава в демократични ценности; 

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност; 

в) утвърждава демократична и здравословна среда, свободна от агресия и 

дискриминация; 

г) създава позитивна среда между представителите на различните културни общности 

чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ: 
1. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

1.1. Участие в официални училищни събития - откриване на учебната година; 

тържествено честване на 24 май – Ден на славянската писменост; раздаване на 

удостоверения за завършен начален етап на основната степен, свидетелството за основно 

образование. 

        

Срок: 15.09.2021 г./30.06.2022 г. 

       Отг: комисии от преподаватели, кл. р-ли 

 

         

 

    1.2. Поддържане на училищен кът и съхраняване на училищното знаме. 

 Срок: постоянен 

Отг.: директор и екип от преподаватели 

 

1.3. Честване на патрона на училището проф. Иван Батаклиев. 

Срок: януари 2022 г. 

Отг.: директор и екип от преподаватели 

 

1.4. Участие в официални чествания на 144 години от Освобождението на България и 

град Пазарджик. 

Срок: м.. януари, март 2022 г. 

Отг.: Младенова, Тряскова 

 

1.5. Включване в градските тържества по повод Обесването на Васил Левски и Денят 

на Европа. 
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Срок: февруари, 9. май 2022 г. 

Отг.: Младенова; Бончев. 

 

1.6.Участие на ученици в Ученическия съвет като  форма на ученическо 

самоуправление. 

Срок: постоянен 

Отг.: пед. съветник, кл. ръководители 

1.7.  Провеждане на благотворителни акции за събиране на дрехи и парични средства 

за деца в неравностойно социално положение. 

Срок: по план 

Отг.: пед. съветник, кл. ръководители 

 

1.8. Организиране и участие в Коледен благотворителен концерт и базар, както и 

Великденска изложба-базар. 

Срок: ХІІ-2021, ІV-2022 г.  

Отг.: Каменска, Панкева 

 

1.9. Организиране на акция за събиране на пластмасови отпадъци.  

Срок: по план 

Отг.: пед. съветник, кл. ръководители 

 

1.10. Подготовка и осъществяване на  радиопредавания, посветени на различни 

международни, национални и училищни събития. 

Срок: по план 

             Отг.:Младенова,Маркова,Кръстанова,    

            

1.11. Поддържане на Facebook страница на училището. 

 Срок: постоянен 

 Отг.: Й. Димитрова, Т. Горчева 

 

            

       1.12. Включване на ученици в работата по проект  НП „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“. 

 

Срок: по план 

Отг.: А. Симитчиева 

2. ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

        

2.1. Провеждане на тематични дискусии в Час на класа, свързани със здравното и 

екологично обучение и възпитание и кризата COVID-19. 

Срок: по график 

   Отг.: кл. ръководители, мед. сестра 

 

 

 

 

 

2.2. Здравна беседа за превенция на COVID-19 за учениците от пети клас  

                                                                                                Срок: м. октомври                                                                                                                                                                                        

Отг. Н. Михайлова 
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2.3. Провеждане на срещи  и разговори  със семейството за повишаване културата на 

общуване по екотеми и стимулиране на участие в дейностите по темите: „Учим за водата“, 

„Учим за гората“, „Учим за природата“ и др. 

                                                                                                           Срок: по план 

                                                                                       Отг.: Е.Ягодина, В.Маратилова 

 

 

2.4. Еко инициативи и доброволчески съвместни акции –учители,  семейство, деца  

 

                                                                                       Срок: по план 

                                                                                       Отг.: Е.Ягодина, В.Маратилова,  

Т. Горчева 

 

2.5. Създаване на подходяща образователна среда, интегрираща процесите по ГЗЕИО за 

популяризиране на идеи и резултати от проектите „Земята – наш дом“ ; „Чист и зелен град“; 

„Чудодейна сила“.                                                      

                                                                                                Срок: по план 

                                                                                       Отг.: Е.Ягодина, В.Маратилова 

 

2.6. Провеждане на модулно обучение в първи клас 

Модул 1. Запознаване на децата с природата и грижите за нея 

Модул 2. Изграждане на екологични представи у учениците чрез наблюдение и 

практическа дейност. 

Модул 3.  Формиране на екологични представи чрез опитно-експериментална работа 

Модул 4. Природата в играта на детето 

                                                                                                         Срок: по план 

                                                                                                    Отг.: Е.Ягодина, В.Маратилова 

2.7.  Провеждане на екоексперимент “Градинка в ръкавица”  

              Срок: по план 

             Отг. Т. Горчева 

2.8. ·  Творчески театрален проект– “Защитници на растенията” 

               Срок: по план 

               Отг.: Т. Горчева 

2.9. Провеждане на обучения, съвместно с БМЧК на теми:  Защита на населението от 

бедствия и аварии; Оказване на първа помощ на пострадал; Превенция на СПИН и 

зависимости и превенция на COVID-19 съгласно заповедите на министъра на 

здравеопазването. 

Срок:по график  

   Отг.: пед. съветник, кл. ръководители 

 

2.10.Отбелязване с ученически инициативи, съвместно с БМЧК на Световния  ден за борба 

срещу СПИН  

Срок: 01.12.2021 г. 

   Отг.: пед. съветник, кл. ръководители 

 

2.11. Отбелязване с ученически инициативи на Националния Ден на спорта и Световния 

Ден без тютюнопушене. 

   Срок: м. Май 2022 г. 
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   Отг.: пед. съветник, кл. ръководители,  

            ФВС преподаватели. 

  

2.12. Отбелязване на Световния ден на Земята чрез презентации на ТВ монитори, 

участия в конкурси и други инициативи.  

Срок: 22.03.2022 г. 

Отг.: пед. съветник, кл. р-ли, Маркова, Михайлова 

 

2.13. Организиране на обучения на връстници от връстници съвместно с БМЧК  

Срок: два пъти през годината 

Отг.: пед. съветник 

 

 2.14. Сформиране на училищни отбори по различни спортове и участие в ученическите 

спортни игри и първенства 

Срок: по график 

Отг.: у-ли ФВС 

 

3. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

3.1. Прилагане на интердисциплинарни връзки в процеса на придобиване на 

общообразователна подготовка по отделни учебни предмети за придобиване на ключови 

компетентности. 

Срок: постоянен 

Отг.: всички учители 

 

3.2. Провеждане на интердисциплинарни уроци под формата на добри практики. 

       Срок: по график 

         Отг.:  учители по отделни предмети 

  

3.3.Провеждане на беседи, свързани с християнските добродетели и отбелязване на 

християнските празници. 

Срок: м.ХІІ, м. ІV 

         Отг.:  кл. р-ли 

 

       3.4. Провеждане на беседа в ЧК, изработване на постери в часовете по 

изобразително изкуство във връзка с международния ден на толерантността. 

Срок: 25. Март 2022 г. 

Отг.: кл. ръководители, преподаватели по ИИ 

 

        3.5. Провеждане на мероприятия, свързани с деня на розовата фланелка - 

Световен ден за борба с тормоза в училище. 

   Срок: 25. Февруари 2022 г. 

   Отг.: пед. съветник, кл. ръководители. 

 

        3.6. Провеждане на мероприятия, свързани със Световния Ден в памет на жертвите на 

катастрофи – радиопредаване, презентации и др. 

   Срок: 18.11.2021 г. 

   Отг.: Пенева; Кръстанова. 

 

      3.7. Провеждане на флашмоб, свързан с Международния ден на Детската книга и 212 

години от рождението на Луи Брайл 

   Срок: м. април 2022 г. 

Отг.: Янева; преподаватели по БЕЛ, кл.р-ли 



6 

 

 

      3.8. Провеждане на мероприятия, свързани с Международния Ден на ООН. 

   Срок: 24.10.2021 г. 

   Отг.: С. Янкова 

 

      3.9. Провеждане на мероприятия, свързани с Международния Ден на детето – 

инициативи от начален етап. 

   Срок: 01.06.2022 г. 

   Отг.: учители начален етап 

 

     3.10. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията на възникнали затруднения и конфликти в училище и в семейството. 

   Срок: постоянен 

   Отг.: пед. съветник, психолог. 

 

     3.11. Провеждане на анкета за проучване на мненията, нагласите и очакванията на 

учениците относно процеса и съдържанието на училищното образование и предложения за 

подобряване на училищния живот. 

   Срок: м. март 2022 г. 

   Отг.: пед. съветник, психолог 

  

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Проф. Иван 

Батаклиев“ — Протокол № ..  

 


